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 Notulen van de vergadering van houders van Rabobank 

Certificaten gehouden in Utrecht op 24 mei 2022 

 

Aanwezig 35 houders houders van Rabobank Certificaten 

Gert van Dijk voorzitter van de vergadering, bestuurder A1 en voorzitter van de Stichting 

 AK Rabobank Certificaten (‘STAK’) 

Lineke Jonkers bestuurder A STAK 

Jaap Wielaart bestuurder A STAK 

Rogier Everwijn bestuurder B STAK 

Joost van Zadelhoff bestuurder B STAK 

Bas Brouwers lid raad van bestuur en Chief Financial Officer van Rabobank  

Onno Butter secretaris van de vergadering 

  

Alvorens de vergadering te openen, geeft de heer Van Dijk aan dat vertegenwoordigers van Extinction 

Rebellion (die ook certificaathouders zijn) in de zaal aanwezig zijn. Dit is een actiegroep die zich ernstige 

zorgen maakt over de klimaat- en ecologische crisis en het leven op aarde. De heer Van Dijk stelt deze 

vertegenwoordigers in de gelegenheid om vooraf het woord te voeren. Twee sprekers brengen 

achtereenvolgens hun standpunten en bezorgdheid naar voren en geven hun visie op de rol die Rabobank 

daarin speelt. In een reactie geeft de heer Brouwers aan dat hij het goed vindt dat dit geluid naar voren 

wordt gebracht. Hij benadrukt dat door Rabobank wordt gestreefd naar een voedselsysteem dat zo min 

mogelijk schade toebrengt aan het milieu, voor iedereen betaalbaar is en voldoende voedsel oplevert. 

1. Opening 

De heer Van Dijk opent de vergadering, verwelkomt de houders van Rabobank Certificaten (‘RC’) en wijst 

de heer Butter aan als secretaris van de vergadering.  

2. Mededelingen en notulen van de vergadering van 25 mei 2021 

De heer Van Dijk geeft aan dat het bestuur blij is dat de vergadering dit jaar niet virtueel hoeft plaats te 

vinden. Hij memoreert de aanbevelingen van de Europese Centrale Bank (‘ECB’) om in 2020 en 2021 geen 

of minder vergoedingen te betalen op kernkapitaalinstrumenten waaronder de RC en de gevolgen daarvan 

in de afgelopen jaren. De heer Van Dijk meldt dat de notulen van de vorige vergadering online te vinden 

 
1 Zoals nader omschreven in de statuten van de STAK, bestaat het bestuur uit ten minste drie bestuursleden en mag een 

meerderheid van de bestuursleden niet verbonden zijn met Rabobank. De bestuursleden die niet zijn verbonden met 

Rabobank worden aangeduid als Bestuursleden A. Bestuursleden B mogen werkzaam zijn bij Rabobank. 
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zijn en dat alle daarin genoemde actiepunten zijn geadresseerd. De heer Van Dijk deelt mee dat de heer 

Trienen per 1 januari 2022 is teruggetreden als bestuurder van STAK. De heer Wielaart is in zijn plaats 

benoemd als bestuurder A per 14 april 2022. 

3. Toelichting op het gevoerde risico- en vergoedingenbeleid en de jaarcijfers van Rabobank over 2021 

De heer Van Dijk geeft de heer Brouwers het woord voor een toelichting op het afgelopen boekjaar van 

Rabobank. Het eerste onderwerp dat de heer Brouwers toelicht, is de dynamiek van de uitdagende 

omgeving waarin banken opereren. Het gaat hierbij om ontwikkelingen op de volgende gebieden:  

• macro-economisch: geopolitiek, Covid-19 en lage rente; 

• technologisch: nieuwe concurrentie in de vorm van big-techs, digitalisering en cyber security; 

• regelgeving: ken-uw-klant, zorgplicht, witwassen en regeldruk; 

• klimaat.  

De heer Brouwers gaat op een aantal van deze onderwerpen specifiek in. 

Als eerste belicht de heer Brouwers de gevolgen van het conflict tussen Rusland en Oekraïne voor de 

financiële prestaties van Rabobank. Er staat voor 100 miljoen euro directe leningen uit in Oekraïne. Via 

Rabobankdochter DLL zijn er leasingactiviteiten in Rusland voor een bedrag van 300 miljoen euro. 

Relatief bezien is dit een beperkt bedrag; het gaat om zo’n 0,1% van het totale private leningenboek van 

Rabobank. Vrij vroeg na het begin van de oorlog heeft Rabobank besloten zich volledig terug te trekken uit 

Rusland. 

 

De heer Brouwers gaat in op de ontwikkeling van de economie wereldwijd, in de eurozone en in 

Nederland. Na een krimp in 2020 als gevolg van Covid-19 was in 2021 sprake van een sterk herstel met 

een groei van rond de 5%. De verwachting was dat dit op termijn zou normaliseren tot een groeipercentage 

rond de 3%. Nu lijkt echter als gevolg van de oorlog in Oekraïne sprake te zullen zijn van veel lagere 

groeicijfers en zelfs krimp. 

 

De heer Brouwers legt uit dat de aanhoudend lage en zelfs negatieve rente een uitdaging vormt voor 

banken. Hij illustreert aan de hand van een dia dat het circa vijf jaar kan duren voordat het volle effect van 

de rentedalingen van de afgelopen jaren zichtbaar is in de cijfers. Hij merkt op dat de rente op het moment 

iets stijgt en dat daarmee wellicht een einde komt aan het tijdperk van negatieve rente. 

 

Vervolgens licht de heer Brouwers Rabobanks WIN-programma (We Improve Now) toe. Het oogmerk 

daarvan is de dienstverlening aan klanten zo efficiënt mogelijk in te richten. Dit geldt voor de Nederlandse 

en internationale activiteiten van Rabobank, alsmede voor de ondersteunende afdelingen van de bank. De 

ambitie is om eind 2024 een bruto kostenbesparing van 600 miljoen euro te hebben behaald, wat ten koste 

zal gaan van 5.000 arbeidsplaatsen. Tot en met vorig jaar is 300 miljoen euro daarvan gerealiseerd, wat 

heeft geleid tot een reductie van 1.500 arbeidsplaatsen. Uit de cijfers blijkt echter dat de 

personeelsbezetting in de afgelopen twee jaar nauwelijks is gedaald. Dit wordt veroorzaakt door de 

noodzaak om meer mensen te laten werken aan de naleving van toenemende wet- en regelgeving, zoals op 

het gebied van het tegengaan van witwassen. 

 

De heer Brouwers memoreert dat ook Rabobank van De Nederlandsche Bank N.V. (‘DNB’) een 

aanwijzing heeft gekregen, omdat de bank niet aan alle vereisten voldoet ten aanzien van het voorkomen 

van witwassen. Dit houdt in dat Rabobank in het kader van ken-je-klant (know your customer, of: ‘KYC’)  

haar dossiers beter op orde moet krijgen en dat meer aandacht moet worden besteed aan 

transactiemonitoring. Inmiddels werken 5.000 van de 43.000 Rabobankmedewerkers aan anti-witwassen. 

De kosten hiervan bedragen meer dan een half miljard euro per jaar. Daar bovenop is in 2021 een 

voorziening van ongeveer 250 miljoen euro getroffen voor het wegwerken van achterstanden. De heer 
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Brouwers geeft aan dat de toezichthouder ook een punitief handhavingstraject heeft aangekondigd, maar 

over de aard daarvan is nog niets bekend gemaakt door de toezichthouder. 

 

Het tweede onderwerp waarop de heer Brouwers ingaat, betreft de prestaties van Rabobank in 2021. De 

missie van Rabobank is ‘Growing a better world together’ met een focus op de kernactiviteiten ‘Bankieren 

voor Nederland’ en ‘Banking for Food’ wereldwijd. De heer Brouwers benoemt een aantal voorbeelden van 

mijlpalen die binnen de vier strategische pilaren in 2021 zijn behaald. Voor wat betreft de pilaar ‘excellente 

klantfocus’ is Rabobank marktleider op de hypotheekmarkt gebleven. Als ‘betekenisvolle coöperatie’ 

wordt met Rabo SmartBuilds via tijdelijke woningen bijgedragen aan vermindering van het woningtekort. 

Daarnaast werkt Rabo Carbon Bank aan proposities waardoor klanten voor het kopen en verkopen van 

CO2-credits bij de bank terecht kunnen. Onder de pilaar ‘medewerkers in hun kracht’ wordt binnen 

Rabobank inmiddels gewerkt via het concept van Rabo@Anywhere: een combinatie van thuiswerken en 

werken op locatie.  

 

De pilaar ‘ijzersterke bank’ wordt toegelicht aan de hand van de financiële resultaten. De heer Brouwers 

geeft aan dat de nettowinst over 2021 3,7 miljard euro bedroeg. Dat bedrag moet in samenhang worden 

bezien met de nettowinst van slechts 1,1 miljard euro die werd geboekt over 2020. In 2020 werd de winst 

gedrukt door het nemen van grote voorzieningen voor mogelijke kredietverliezen als gevolg van Covid-19. 

In 2021 bleek dat deze voorzieningen deels weer vrij konden vallen (ten gunste van de winst) als gevolg 

van het snelle economische herstel. Daardoor zijn de cijfers over 2020 en 2021 als het ware 

communicerende vaten. Dat levert het beeld op van gemiddeld 2,4 miljard euro nettowinst over zowel 2020 

als 2021. De heer Brouwers merkt op dat de perceptie vaak is dat dit wel erg hoge bedragen zijn. Hieruit 

worden echter ook de vergoedingen op RC en andere achtergestelde instrumenten betaald en dat wat 

overblijft, wordt aan het eigen vermogen toegevoegd. Die toevoeging is nodig om te kunnen blijven 

voldoen aan de solvabiliteitseisen van DNB en ECB. 

 

De heer Brouwers benoemt de groei van de totale inkomsten tot 12,2 miljard euro ten opzichte van 10,8 

miljard euro in het jaar daarvoor. De rente-inkomsten stegen met 350 miljoen euro, mede doordat 

Rabobank tegen gunstige voorwaarden geld kon lenen van de ECB. De ECB heeft deze faciliteit in het 

leven geroepen om banken te stimuleren om tijdens Covid-19 krediet te blijven verstrekken aan Europese 

bedrijven, om zo de impact van de pandemie op de Europese economie te mitigeren. De overige inkomsten 

zijn hard gestegen doordat aandelenbelangen in andere ondernemingen in het goede beursjaar 2021 meer 

waard werden. 

 

Aan de kostenkant is een stijging van een half miljard euro aan bijzondere posten te zien. Er zijn twee 

oorzaken. De eerste is de eerder genoemde voorziening van 250 miljoen euro voor KYC. De tweede is een 

voorziening van ruim 300 miljoen euro voor specifieke consumptieve kredieten met een variabele rente. De 

achtergrond hiervan is dat het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (‘Kifid’) heeft geoordeeld dat 

aanbieders van consumptieve kredieten met variabele rente bij het vaststellen van de variabele rente de 

marktrente moeten volgen. Op basis hiervan heeft Rabobank vastgesteld dat voor haar klanten niet in alle 

gevallen de rente is aangepast in overeenstemming met de door Kifid gestelde referentierente. Klanten voor 

wie dit nadelig uitpakte, zullen worden gecompenseerd. 

 

De heer Brouwers laat zien hoe het aandeel probleemfinancieringen in het leningenboek de afgelopen jaren 

is verkleind van 18,1 miljard euro in 2018 tot 9,2 miljard euro in 2021 op een totale portefeuille van bijna 

420 miljard euro. Het blijkt dat de overheidssteun in de periode van Covid-19 effectief is geweest.  

 

De heer Brouwers geeft aan dat de aan Rabobank toevertrouwde spaargelden met 11 miljard euro zijn 

toegenomen. Het leningenboek is met ongeveer 8 miljard euro gestegen, zij het dat dit deels is veroorzaakt 

door wisselkoerseffecten. De heer Brouwers licht toe dat alle bedrijfsonderdelen binnen Rabobank in 2021 
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geprofiteerd hebben van de gunstige economische omstandigheden en winstgroei hebben laten zien na een 

zwak 2020 als gevolg van Covid-19.  

 

Voor wat betreft de ontwikkeling van de kernkapitaalratio geeft de heer Brouwers aan dat de 

toezichthouder een percentage van 10% als minimum stelt. Rabobanks ambitie is een minimum van 14% 

en de ratio was aan het einde van 2021 17,4%. De stijging van deze ratio door de jaren heen wordt 

veroorzaakt door structurele toevoeging van de winst, zoals eerder aangegeven. De pro forma cijfers per 1 

januari 2022 laten een daling van deze ratio naar 16,5% zien. Dat komt doordat DNB per die datum voor 

alle Nederlandse banken een verzwaring heeft doorgevoerd voor het eigen vermogen dat moet worden 

aangehouden voor woninghypotheken. Ook de ECB is bezig met verzwaring van de solvabiliteitseisen voor 

Europese banken. Dit geeft de noodzaak aan van het op peil houden van het winstniveau en toevoeging van 

die winst aan de reserves. 

4. De bijdrage van Rabobank aan de energie-, klimaat- en voedseltransitie 

Het derde en laatste onderwerp van de presentatie van de heer Brouwers is ‘Our road to Paris’. De heer 

Brouwers wijst op het online beschikbare ‘Onze impact in 2021’ rapport van Rabobank waarin wordt 

getoond welke ambities Rabobank heeft om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. 

Voor Rabobank betreft dit de voedseltransitie, de klimaat- en energietransitie en een meer inclusieve 

samenleving. De heer Brouwers laat aan de hand van een grafiek de trend van de stijging van de 

temperatuur op aarde zien en wijst op de urgentie die er is. In 2007 waren Rabobanks eigen operaties al per 

saldo klimaatneutraal. Rabobank heeft zich gecommitteerd aan het klimaatverdrag van Parijs. Vorig jaar 

heeft Rabobank de Net Zero Banking Alliance onderschreven, waarbij ernaar wordt gestreefd om in 2050 

geen CO2-emissies meer te hebben uit het totaal van door de bank gefinancierde activiteiten van klanten. 

Dit moet worden gemeten door te kijken naar de lening van de bank ten opzichte van de totale activa van 

een klant en diens uitstoot. De uitdaging is om goede data te krijgen. Rabobank heeft vastgesteld dat 70% 

van het balanstotaal van 632 miljard euro relevant is om haar klimaatimpact vast te stellen. Dit komt 

ruwweg overeen met het leningenboek van Rabobank. Van dat leningenboek heeft Rabobank voor 85%, te 

weten ongeveer 370 miljard euro, een inschatting kunnen maken van de CO2-uitstoot van klanten. Het 

onderliggende leningenboek is onderverdeeld in hypotheken, food & agri en overige sectoren. Traditioneel 

wordt met name gekeken naar de resultaten (in termen van euro’s) die de bank behaalt. In de nieuwe 

benadering wordt ook gekeken wat de CO2-uitstoot is die gepaard gaat met deze activiteiten, in dit geval 

46 megaton in totaal. De heer Brouwers geeft aan dat het aandeel van food & agri in de CO2-uitstoot 

buitenproportioneel groot is ten opzichte van de andere sectoren. Stoppen met het financieren van de food 

& agri sector is geen optie, simpelweg omdat mensen moeten eten. De uitdaging voor klanten, overheden 

en Rabobank is te komen tot een strategie waarbij de voedselketen fundamenteel wordt verduurzaamd. 

 

De heer Brouwers geeft aan waar Rabobank zich bevindt op weg naar het halen van de doelstelling van het 

klimaatakkoord van Parijs. Dit is terug te vinden in het eerder genoemde ‘Our impact in 2021’ rapport. Dit 

rapport geeft aan hoe Rabobank de CO2-footprint van gefinancierde klanten meet en volgens welke 

methodologie, wat overigens nog volop in ontwikkeling is. Op basis van wetenschappelijke inzichten wordt 

bepaald hoe de CO2-uitstoot omlaag kan worden gebracht en op welke termijn. Dit geeft input voor het 

stellen van realistische doelstellingen. De laatste stap is de vertaling hiervan naar de bedrijfsactiviteiten van 

de bank. Aan het eind van dit jaar zullen financiële instellingen als onderdeel van het Nederlandse 

klimaatakkoord de eerste draaiboeken voor de grootste klantportefeuilles publiceren. 

 

De heer Brouwers rondt af met een citaat van voormalig Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon van de 

Verenigde Naties: “Climate change is the single biggest threat to a sustainable future but, at the same time, 

addressing the climate challenge presents a golden opportunity to promote prosperity, security and a 

brighter future for all”. 

 

https://statics.rabobank.com/binaries-processed/nl-impact-rapport-2021_931234912_931120635.pdf
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De heer Van Dijk geeft gelegenheid voor het stellen van vragen. Een certificaathouder vraagt of de uitstoot 

van methaan ook moet worden meegenomen nu dat volgens hem een 30 keer zo sterk 

klimaatopwarmingseffect heeft als CO2. De heer Brouwers antwoordt dat hij geen specialist is, maar dat in 

de transitie heel breed naar alle aspecten, waaronder ook methaan, wordt gekeken. Een certificaathouder 

wijst op het onderscheid tussen land- en tuinbouw enerzijds en veeteelt anderzijds; in de land- en tuinbouw 

wordt CO2 vastgehouden, terwijl veeteelt juist zorgt voor uitstoot. De certificaathouder doet de suggestie 

dit volgend jaar apart te bekijken. De heer Brouwers antwoordt dat ten behoeve van de presentatie 

verschillende activiteiten gecombineerd zijn weergegeven, maar dat onderliggend wel degelijk naar de 

verschillende sectoren gekeken wordt met elk een eigen benadering.  

 

Een certificaathouder vraagt waarom een voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties wordt 

geciteerd, terwijl de huidige secretaris-generaal de klimaatcrisis een ramp van ongekende omvang heeft 

genoemd en heeft gesteld dat het scenario van 3,5 graad temperatuurstijging niet overleefd wordt. De heer 

Brouwers antwoordt dat het citaat zonder bijbedoeling is gekozen, omdat het een mooi citaat is. De 

certificaathouder zou het eerlijker vinden om het geluid van de huidige secretaris-generaal te laten horen en 

vraagt zich af of bewust niet over een ramp, maar over een uitdaging wordt gesproken. De heer Brouwers 

geeft aan dat de intentie van zijn verhaal duidelijk was en dat hij nadrukkelijk gewezen heeft op de urgentie 

van de transitie. Echter, een dergelijke ingrijpende transitie kost ook tijd.  

Een andere certificaathouder trekt de uitlatingen van de heer Brouwers in twijfel, gelet op wat Rabobank 

doet. De certificaathouder geeft aan dat Rabobank zich heeft gecommitteerd aan maximaal 1,5 graad 

opwarming en dat Rabobank zegt daar de noodzaak en urgentie van in te zien. De certificaathouder begrijpt 

niet waarom Rabobank dan toch blijft investeren in kunstmest en pesticiden. Extinction Rebellion heeft drie 

eisen aan Rabobank voorgelegd: stop met het investeren in kunstmest en pesticiden, stop met het investeren 

in de industriële veestapel en maak het voor boeren mogelijk om over te schakelen naar een duurzaam 

bedrijfsmodel. De certificaathouder doet een appel op Rabobank om haar verantwoordelijkheid te nemen. 

De heer Brouwers merkt op dat Rabobank qua doel redelijk op één lijn zit met Extinction Rebellion, maar 

dat Rabobank de gewenste intensiteit en snelheid niet realistisch acht. Zo zijn veel biologische middelen ter 

vervanging van kunstmest in Europa momenteel nog niet toegestaan. Zonder kunstmest zullen 

oogstopbrengsten dalen. Dit verhoudt zich niet met een groeiende wereldbevolking en minder 

landbouwgrond die beschikbaar is. Rabobank vindt het goed dat het geluid van Extinction Rebellion naar 

voren wordt gebracht, waardeert het gesprek en wil de dialoog graag continueren.  

 

Een certificaathouder verwijst naar het groeiende aantal werknemers dat wordt ingezet op het terrein van 

anti-witwassen en de administratieve gevolgen en bijkomende kosten hiervan voor ondernemers. Hij vraagt 

of Rabobank voldoende strafmaatregelen aan klanten oplegt bij constatering van witwassen (zoals het 

tijdelijk blokkeren van de rekening) en of daar voldoende signaalwerking vanuit gaat. De heer Brouwers 

antwoordt dat de maatschappelijke kosten en administratieve rompslomp van een strikte naleving van de 

regels tegen witwassen groot zijn. Dit is een probleem voor de hele sector, waarbij het goed zou zijn om - 

waar mogelijk – samen op te trekken en oplossingen te vinden in verdere automatisering. Wanneer 

verdachte transacties worden waargenomen, wordt melding gedaan bij de FIOD. Hierna is het niet duidelijk 

wat met de melding gebeurt, wat lastig is om de effectiviteit van het eigen onderzoek te kunnen vaststellen. 

In Nederland is het moeilijk om consequenties te verbinden aan verdenkingen, aangezien in beginsel een 

ieder recht heeft op een bankrekening.   

Een certificaathouder vraagt aandacht voor een groep Nederlanders die vanwege een dubbele nationaliteit 

ook in de Verenigde Staten belastingaangifte moet doen, de zogeheten ‘accidental Americans’. De 

certificaathouder vraagt of Rabobank deze personen behulpzaam zou kunnen zijn bij het aanleveren van de 

daartoe benodigde gegevens. De heer Van Zadelhoff geeft aan als medewerker van Rabobank ervaring te 

hebben met deze problematiek en zegt toe hier bij de certificaathouder persoonlijk op terug te komen. 
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Een certificaathouder vraagt waar voor Rabobank – in vergelijking met andere banken – de strategische 

verbeterpunten liggen. De heer Brouwers antwoordt dat Scandinavische banken koplopers zijn op het 

terrein van innovatie en digitalisering en in het verlengde daarvan efficiency. Een ander verbeterpunt zou 

een nog meer gediversifieerd business model kunnen zijn.  

 

Een certificaathouder vraagt waarom de dia’s in het Engels zijn, terwijl de voertaal van de vergadering 

Nederlands is. De heer Brouwers antwoordt dat Rabobank een internationaal opererend bedrijf is en dat 

investeerderspresentaties standaard in het Engels worden opgesteld. 

5. Verslag Rabobank Certificaten en activiteiten van de Stichting AK in 2021 

De heer Van Dijk geeft het woord aan de heer Everwijn. De heer Everwijn geeft aan dat het rapport van 

STAK over de activiteiten in 2021 online beschikbaar is. Hij laat een overzicht zien van het rendement van 

de meest recente tienjarige Nederlandse staatslening. Dat lag steeds ruim onder de beoogde vergoeding 

volgens het vergoedingenbeleid van minimaal 0,40625 euro per RC. In 2021 heeft Rabobank echter als 

gevolg van de aanbeveling van de ECB op de eerste drie betaaldata een bedrag van 0,13674 euro per 

certificaat betaald. Op de laatste betaaldag van 2021 heeft Rabobank een exceptionele vergoeding van 

1,21478 euro per certificaat betaald. Inmiddels heeft Rabobank op de betaaldatum in maart 2022 betaald 

conform het vergoedingenbeleid. 

 

De heer Everwijn bespreekt het koersverloop van de RC, afgezet tegen het koersverloop van de Eurostoxx 

Banks, een index van Europese bankaandelen. In 2021 hebben beide koersen zich redelijk parallel ten 

opzichte van elkaar bewogen. In 2022 is te zien dat de RC een geleidelijke daling hebben laten zien, waar 

de koers van de Eurostoxx Banks een scherpe daling liet zien bij aanvang van het conflict tussen Rusland 

en Oekraïne. Aan het begin van 2021 was de koers 132% en aan het einde van het jaar 139%. Gemiddeld 

was de koers van RC over 2021 136% met een flinke daling in 2022 tot rond 103% per vandaag.  

 

Een certificaathouder vraagt of Rabobank RC gaat terugkopen om de koers te stutten. De heer Brouwers 

antwoordt dat met de huidige kapitaalspositie van Rabobank terugkoop van RC op dit moment niet op de 

agenda staat.  

 

Een certificaathouder stelt dat RC kunnen worden gezien als een langdurig achtergestelde obligatie. Hij 

vraagt de heer Brouwers wat naar zijn inschatting de duration van RC is. De heer Brouwers antwoordt dat 

RC geen juridische einddatum hebben. De heer Everwijn suggereert de vergelijking te maken met de 

duration van een aandeel. 

6. Rondvraag & sluiting 

De heer Van Dijk bedankt de heer Brouwers voor zijn bijdrage en opent de rondvraag.  

Een certificaathouder spreekt zijn waardering uit voor de notulen van de afgelopen vergadering en geeft de 

heer Van Dijk complimenten voor de wijze waarop de online vergaderingen in de afgelopen jaren zijn 

vormgegeven. 

 

De heer Van Dijk bedankt de houders voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. 

 

Vastgesteld en ondertekend te Utrecht, 

 

Onno Butter 
secretaris 

 Gert van Dijk 
voorzitter 

 

 


